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 ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ - ನಿೀನು ಹೀಗು; ಆ ಮನುಷ್ಯ ನು ಅನ್ಯ ಜನ್ರಿಗೂ, ಅರಸುಗಳಿಗೂ, 

ಇಸ್ರಾ ಯೇಲ್ಯ ರಿಗೂ ನ್ನ್ನ  ಹೆಸರನುನ  ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾ ಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೆಂಡ ಸ್ರಧನ್ವಾಗಿದ್ದಾ ನೆ.  

       -ಅ.ಕೃ. 9:15 

  

 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವನುನ  ಆರಿಸಿಕೆಂಡಿದಾ ನುನ  ನಾವು ನೀಡಿದ್ದಗ ನಾವು ಕೂಡ 

ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ದಗುತ್ತ ೀವೆ.  ಮತ್ತತ  ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ಕಟವಾಗಿರುವದರ 

ಪ್ಾ ಯುಕತ  ನಾವು ಸಹ ಎಲಿ್ವನುನ  ರ್ಯ ಜಿಸಿ ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಂಬಾಲ್ಲಸುವವರಾಗಿದೆಾ ೀವೆ.  ದೇವರ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತತ  

ಅದಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ ರಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಸಹಾಯ  ಹಸತ ವನುನ  ನಿೀಡಿ 

ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿರುವವರಾಗಿರಬೇಕು.  ಈ ಭಾವನೆಯು ಅವರ ಮೇಲ್ಲರುವ ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಆಕಷ್ತಣೆಯಾಗಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಚು ಗೆಯೆಂದ ಆಗಿರಬಾರದು.  ಆದರೆ, ಅವರು ಕರ್ತನಿೆಂದ  ಆ ಯೀಗಯ  ಸೇವೆಗೆ 

ಆರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದ್ದಾ ರೆೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯನುನ  ದೇವರೇ ನ್ಮಮ  ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿಸಿದ ರ್ಳಹದಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕಗಿದೆ-Z ’03, 206 (ಖ 3218). 

   *   *   * 
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 ನಿೀವು ಸತ್ಯ ೀಪ್ದೇಶಕ್ಕಾ  ವಿಧೇಯರಾಗಿದುಾ , ನಿಮಮ  ಆರ್ಮ ಗಳನುನ  ಶುದಧಮಾಡಿಕೆಂಡದಾ ರಿೆಂದ 

ನಿಷ್ಾ ಪ್ಟವಾದ ಸಹೀದರ ಸೆನ ೀಹವುಳಳ ವರಾಗಿರರ್ಕಾ ದುಾ .  ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು 

ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿಯೂ, ಯತಾಥತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಾ ೀತಿಸಿರಿ.      -1 ಪೇರ್ಾ  1:22 

 

 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಾ ನ್ವು ಉನ್ನ ರ್ವಾದ ಪ್ಾ ಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ  ಸರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹೆಂದಿ 

ಬಳೆಯಲ್ಲಕ್ಕಾ  ಆಧಾರವಾಗಿರರ್ಕಾ ದುಾ .  ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಬಲ್ಯುಕತ ವಾಗಿ ಬಳೆದು ಮತ್ತತ  ಆರ್ನ್ 

ಶಕ್ತತ ಯಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗೆಂಡು ಗುಣಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗಬೇಕ್ಕದರೆ, ಅವನು ಜ್ಞಾ ನ್ದಲಿ್ಲಯೂ 

ಬಳೆಯಬೇಕು.  ಯಾರು ಕರ್ತನ್ನುನ  ಮತ್ತತ  ಸರ್ಯ ವನುನ  ಪ್ಾ ೀತಿಸುತಾತ ರೀ ಅೆಂಥವನ್ನುನ  ಉನ್ನ ರ್ವಾಗಿ 

ಪ್ಾ ಶಂಸಿಸುವದು ಸಮಂಜಸವಾದರೂ, ಅವರು  ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುನ  ಆಸಕ್ತತ ಯೆಂದ ಅಧಯ ಯನ್ 

ಮಾಡುವದಲಿ್ದೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಚು ಗಿ ದೇವರ ಆಳವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ತಿಳಿಯಲು ದೇವರ 

ನಿದೇತಶನ್ಕೂಾ  ಹಾಗೂ ನ್ಡಿಸುವಿಕ್ಕಗೆ ಪಾರ್ಾ ರಾಗಬೇಕು.  ಭೂಸಂಬಂಧವಾದ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಚಿಕಾ  

ಮಕಾ ಳನುನ  ಮತ್ತತ  ಅಪ್ರಿಣರ್ರನುನ  ಹೆಚ್ಚು  ಗಮನ್ ಕಟ್ಟಟ  ಪ್ಾ ೀತಿಸುತ್ತ ೀವೆಯೀ, ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ , 

ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಮನೆವಾತ್ತಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕಾ ವರನುನ  ಮತ್ತತ  ಎಳೆಯವರನುನ  ಪ್ಾ ೀತಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲ  

ಬಲ್ವನುನ  ಹೆಂದಿ, ಆರ್ನ್ ಶಕ್ತತ ಯಲಿ್ಲ  ಬಳೆಯಲು ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯವನುನ  ಮಾಡಬೇಕು-Z ’03, 

207 (ಖ 3219). 

       *   *   * 
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 ನ್ನ್ಗೆ ಯಜಾ ವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು; ಹೀಮಗಳಿಗಿೆಂರ್ ದೇವ ಜ್ಞಾ ನ್ವೇ ಇಷ್ಟ .  

     -ಹೀಶೇಯ 6:4 

 

 ಕರ್ತನಿಗೆ ರ್ಮಮ  ಹೃದಯ ಮತ್ತತ  ಚಿರ್ತ ಗಳನುನ  ಕಡುವವರೆಲಿ್ರೂ ರ್ಮಮ  ಸವತಸವ ವನುನ  

ಕಟಟ ೆಂತ್ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಯಾರು ರ್ಮಮ  ಚಿರ್ತ  ಮತ್ತತ  ವಿಧೇಯರ್ವ ವನುನ  ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲಿ್ವೀ, ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚು ವÀ ಯಜಾ ಗಳನುನ  ಅಪ್ತಸಲು ಸ್ರಧಯ ವಾಗುವದಿಲಿ್ .  

“ಯಜಾ (ತಾಯ ಗ)ಕ್ತಾ ೆಂರ್ ವಿಧೇಯರ್ವ ವೇ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ” ಎೆಂಬ ಈ ಪಾಠ ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಠ ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವÀ 

ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ  ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಬೇಕು.  ವಿಧೇಯರ್ವ ವುಳಳ  ಆರ್ಮ ವು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವದಲಿ್ದೆ, ಅದು 

ಯಾರಲಿ್ಲರುವದೀ ಅವರು ದೈವ ಚಿರ್ತ ವನುನ  ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಚು ಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ಾ ಯತಿನ ಸಿ, ಆ ಚಿರ್ತ ಕಾ ನುಗುಣವಾಗಿ 

ಸಂಪೂಣತವಾದ ವಿಧೇಯರ್ವ ದಲಿ್ಲರುತಾತ ರೆ.  ಈ ರ್ರಗತಿಯಲಿ್ಲರುವವರನುನ  ಕುರಿತ್ತ ದೈವೀಕ್ತತ ಗಳು 

ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ, “ನ್ನ್ಗೆ ವಾಕಯ ವು ದರೆಯತ್ತ ಮತ್ತತ  ನಾನು ಅದನುನ  ಆಹಾರವಾಗಿ ಊಟ 

ಮಾಡಿದೆನು” ಎೆಂರ್ಲೂ, ಮತ್ತ ೆಂದು ಕಡೆ ಕರ್ತನು “ಇಗೀ, ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ  ಚಿರ್ತ ವನುನ  

ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕಾ  ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ.  ಗಾ ೆಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ ನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಬರದದೆ”, ಮತ್ತತ  “ನಿನ್ನ  

ಧರ್ೀತಪ್ದೇಶವು ನ್ನ್ನ  ಅೆಂರ್ರಂಗದಲಿ್ಲದೆ” ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ-Z ’03, 220 (ಖ 3224). 

*     *     * 
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 ಪ್ಾ ೀತಿಯು ಇರುವಲಿ್ಲ  ಹೆದರಿಕ್ಕಯಲಿ್ .  ಹೆದರಿಕ್ಕಯು ಯಾರ್ನೆಯನುನ  ಹೆಂದುತಾತ  ಇರುವದು; 

ಪೂಣತ ಪ್ಾ ೀತಿಯು ಹೆದರಿಕ್ಕಯನುನ  ಹರಡಿಸಿಬಿಡುರ್ತ ದೆ.   -1ಯೀಹಾನ್ 4:18 

 

 ಹೆದರಿಕ್ಕಯು ಬಲ್ವಾದದುಾ ; ಆದರೆ ಅದು ವಿಕೀಪ್ವಾದಲಿ್ಲ  ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಮೇಲೆ ರ್ನ್ನ  

ಪ್ಾ ಭಾವವನುನ  ಬಿೀರುವುದು; ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಗತಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳಿೆಂದ ಕರ್ತನ್ÀÀ ಮೂಲ್ಕ ಕಲ್ಲತ್ತ 

ಆರ್ನ್ನುನ  ಅರಿತ್ತಕೆಂಡು, ಆರ್ನ್ನುನ  ಪ್ಾ ರ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ಕಣದೆ ಹೀದರೂ, ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಇಟಟ ವರ 

ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ಾ ಭಾವ ಬಿೀರುವದಿಲಿ್ . “ಎೆಂಬದ್ದಗಿ ಬರೆದದೆ”, ಎೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ, ನ್ಮಮ  

ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಭಯವನುನ  ಮತ್ತತ  ನಿರಾಶಾಭಾವಗಳನುನ , ಹರಿಯುವ ನ್ದಿ ದಡದಲಿ್ಲ  ದರಕುವ ನುಣುಪಾದ 

ಕಲಿ್ಲನಿೆಂದ ಎದುರಿಸಬಹುದು.  ಕವಣೆ ಕಲಿ್ಲನಂಥ ಶಿಥಿಲ್ವಾದ ನಂಬಿಕ್ಕಯುಳಳ ವರಾಗಿ ದೇವರ 

ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಬಲ್ದಿೆಂದ ಸೈತಾನ್ನ್ನುನ  ಮತ್ತತ  ಅವನ್ ಆಕಾ ಮಣವನುನ  ನಾಶಪ್ಡಿಸಬಹುದು.  ದೇವರ 

ವಾಕಯ ವನುನ  ಆಯುಧವನಾನ ಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ, ಆರ್ನ್ ದಣೆೆ  ಮತ್ತತ  ಕೀಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕಯಟ್ಟಟ  

ದ್ದವಿೀದನು ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ ಯರ ಗಲಾಯ ರ್ನಿಗೆ ಉರ್ತ ರ ಕಟಟ ೆಂತ್ ನಾವೂ ಸಹ ನಾಮಾೆಂಕ್ತರ್ ಕ್ಕಾ ೈಸತ  ಪಂಗಡಗಳ 

ದೈರ್ಯ  ಆಕಾ ಮಣಗಳನುನ  ಧೈಯತದಿೆಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸ್ರಧಯ ವಾಗುರ್ತ ದೆ.  ದ್ದವಿೀದನು ಗಲಾಯ ರ್ನಿಗೆ,  

“ನಿೀನು ಈಟ್ಟ, ಕತಿತ , ಭಜಿತಗಳೊಡನೆ ನ್ನ್ನ  ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿತ ೀ; ನಾನಾದರೀ ನಿೀನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂಥ 



ಸೇನಾಧೀಶವ ನೂ ಇಸ್ರಾ ಯೇಲ್ಯ ರ ಯುದಧ  ಭಟರÀ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೀವನ್ ನಾಮದಡನೆ ನಿನ್ನ  

ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತ ೀನೆ-1ಸಮುವೇಲ್ 17:45-Z ’03, 329 (ಖ 3230). 

*     *     * 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 5 

 

 (ಪ್ಾ ೀತಿ ದಾ ೀಹದಿೆಂದ ಹುಟ್ಟಟ ವ) ಮರ್ಸ ರವು ಪಾತಾಳದಷ್ಟಟ  ಕೂಾ ರ, ಅದರ ಜ್ಞವ ಲೆಯು ಬೆಂಕ್ತಯ 

ಉರಿ, ಅದು ಯೆಹೀವನ್ ರೀಷಾಗಿನ ಯು.   -ಪ್ರಮಗಿೀರ್ 8:6 

 

 ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ  ಕ್ಕಾ ೈಸತ ನು ಎದುರಿಸಬೇಕ್ಕದ ಶತ್ತಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮರ್ಸ ರವು ಅತಿ ಕೂಾ ರವಾದದ್ದಾ ಗಿದೆ.    

ದೇವರಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೂ ಮತ್ತತ  ಎಲಿಾ  ಒಳೆಳ ಯ ಸೂರ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಅಡಿಿಯಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಸ ಯತವನುನ  

ರ್ಕ್ಷಣವೇ ಸಂಹರಿಸರ್ಕಾ ದ್ದಾ ಗಿದೆ.  ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ನ್ಮಮ  ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮರ್ಸ ರವು ಪ್ಾ ವೇಶಿಸಿದಲಿ್ಲ , ಆ 

ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲಯೇ ಹೃದಯವನುನ  ಅಪ್ವಿರ್ಾ ಗಳಿಸುವುದು.  ಕೂಡಲೇ ದೇವರ ಪ್ರಿಶುದ್ದಧ ತ್ಮ 

ಶಕ್ತತ ಯೆಂದಲೂ, ಪ್ಾ ೀತಿಯೆಂದಲೂ ಅದರ ಶುದಿಧ ೀಕರಣಕ್ಕಾ  ಪಾಾ ಥಿತಸಬೇಕು.  ಮರ್ಸ ರವು ಕೂಾ ರವಾದ 

ಅಮಾನುಷ್ರ್ವ ವಲಿ್ದೆ, ಅದರ ವಿಷ್ಪೂರಿರ್ ಕೀರೆಗಳು ಇರ್ರರಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತತ  ಹೆಂಸ್ರಕಷ್ಟ ಗಳನುನ  

ಕಡುವದು.  ಮಾರ್ಸ ಯತಯುಳಳ ವನಿಗೆ ವಿಪ್ತ್ತತ  ಬರುವದಲಿ್ದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಚು ಗಿ 

ವಯ ವಹರಿಸುವನ್ನುನ  ನಾಶನ್ದ ಮಾಗತಕ್ಕಾ  ಕೆಂಡೊಯುಯ ರ್ತ ದೆ.  ಮಾರ್ಸ ಯತವು ಪಾಪ್ದ ಆಲೀಚನೆ 

ಮತ್ತತ  ದುಷ್ಟ ರ್ವ ಗಳನುನ  ಕೂಡಿಸಿ, ಅದನುನ  ಕ್ತಾ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿಸುವದು.  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ವಿಷ್ಪೂರಿರ್ವಾದ ಮನ್ಸುಸ  ಶುದಧ ವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ವಾಗುರ್ತ ದಲಿ್ದೆ, ಈ 

ಮಾರ್ಸ ಯತವು ರ್ನ್ನ  ಸುರ್ತ ಮುರ್ತ ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಿಸರವನುನ  ರ್ನ್ನ  ಹತ್ೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ರ್ಡವಾಗುವದಿಲಿ್ -Z ’03, 330 (ಖ 3321). 

*     *     * 
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 ಯಾವ ಕೇಡೂ ನಿನ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸದು.     -ಕ್ತೀರ್ತನೆ 91:10 

 

 ಯಾವ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲಯಾಗಲ್ಲ, ಏನೇ ಆದರೂ ನ್ಮಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವದಿಲಿ್ .  ನ್ಮಮ  ದಿನ್ನಿರ್ಯ ದ 

ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಶಾರಿೀರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ತಕವಾಗಿರುವ ಹಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳು ನ್ಮಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ 

ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.  ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಶರಿೀರದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ನೂರ್ನ್ ಜಿೀವಿಗಳಾಗಿದೆಾ ೀವೆೆಂದು 

ಮರೆಯಬಾರದು.  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನು ರ್ಕಾ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾ ನ್ದ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ ರ್ನ್ನ  

ರಾಜಯ ಕ್ಕಾ  ಬಾಧಯ ರಾಗುವವರÀನುನ  ಅನುಗಾ ಹಸುವನೇ ಹರತ್ತ, ನ್ಮಮ  ಶಾರಿೀರಿಕ ಆಶ್ಗಳನುನ  

ಪೂರೈಸುವದಿಲ್.್ ಲ್ ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ  ಯಾವದೇ ಬಾಹಯ  ವಿಚ್ಚರಗಳು ನ್ಮಮ  ನೈಜವಾದ ಹರ್ಕ್ಕಾ  

ಮಧಯ ಸಿತ ಕ್ಕಯಾಗಿ ಬರುವದಿಲಿ್ . ನ್ಮಮ  ಆತಿಮ ೀಕ ಹರ್ಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ್ನುನ  ನಂಬಿದ ದೇವ ಜನ್ರಿಗೆ 

ಮಾಡಿದÀ ಮಹಮೆಯುಳಳ  ರಾಜಯ ವನುನ  ಪ್ಡೆಯುವದಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲ ದೇವರು ಅಡಿಿಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ್ . ಆದರೆ 



ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ನಾವಿಟ್ಟಟ ರುವ ವಿಶಾವ ಸ ಮತ್ತತ  ನಂಬಿಕ್ಕಗಳಿೆಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅದನುನ  ಕಳಕೆಂಡರೆ ಆರ್ನು 

ನ್ಮಮ ನುನ  ಪ್ಾ ೀತಿಸಿ ನ್ಮಗೆ ವಾಗ್ದಾ ನ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಶಿೀವಾತದಗಳಿೆಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತ ೀವೆ-Z ’03, 331 (ಖ 

3231). 

 

*     *     * 
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 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲದಾ ರೆ, ಅವನು ನೂರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾದನು.  ಇಗೀ, ಪೂವತ 

ಸಿಿ ತಿ ಹೀಗಿ ಎಲಿಾ  ನೂರ್ನ್ವಾಯತ್ತ.   -2ಕರಿೆಂಥ 5:17 

 

 ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ನೂರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಟ ಗಳು ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಶಾರಿೀರಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ 

ಆತಿಮ ೀಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವÀವರಾಗಿರುವರು.  ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ ನ್ ಆರ್ಮ  ಅಥವಾ ನೂರ್ನ್ ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಿ್ಲ  ಉರ್ತ ಮ 

ಶಿೀಲ್ ಸವ ಭಾವದ ಭಾವನೆಗಳಿರುರ್ತ ವೆ.  ಅವರು ಶಾರಿೀರಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಹೀನ್ತ್ಯಲಿ್ಲದಾ ರೂ ಅವರ 

ಹೆಬಬ ಯಕ್ಕಗಳು, ಒಳೆಳ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಶುದಧ ವಾಗಿಯೂ, ಉದ್ದರ್ತ ವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತತ  

ನಿಮತಲ್ವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಿಚ್ಚರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುರ್ತ ದೆ.  ಈ ನೂರ್ನ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಪ್ಾ ೀತಿಸುವವರಾಗಿರುವರು.  ಅವರ ಚಿರ್ತ  ದೇವರ ಚಿರ್ತ ದೆಂದಿಗೆ 

ಹೆಂದ್ದಣಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವದು.  ಅವರ ಸೆನ ೀಹ ಹೆಚ್ಚು ಚ್ಚು ಗಿ ಬಳೆದು ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಅಥತ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಪ್ಾ ಪಂಚದ ಪ್ಾ ಭಾವ, ಶಾರಿೀರಿಕ ಅಭಿಲಾಷ್ಠಗಳು ಮತ್ತತ  ಅಪಾದಕ ದೂರ್ನ್ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ 

ನಂಬಿಕ್ಕಯೆಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ಬಲ್ಯುಕತ ರಾಗಿದುಾ , ಈ ಆರ್ಮ ನಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡುವರು.  ನುಡಿಗಳಾಗಲ್ಲ, ಲೇಖಣಿಯಾಗಲ್ಲ ಇವರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಾ ೀತಿ, ಸೆನ ೀಹ ಮತ್ತತ  ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಅವರ 

ಹೆಂದ್ದಣಿಕ್ಕಯನುನ  ವಿವರಿಸಲು ಸ್ರಧಯ ವಿಲಿ್ .  ಇೆಂಥವರಿಗೆ ಪೂವತಸಿಿ ತಿ ಹೀಗಿ ಎಲಿಾ  

ನೂರ್ನ್ವಾಗುವದು-Z ’03, 333 (ಖ 3232). 

 

*     *     * 
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 ಇಹಲೀಕದ ಸೆನ ೀಹವು ದೇವ ವೈರವೆೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೀ? ಲೀಕಕ್ಕಾ  

ಸೆನ ೀಹರ್ನಾಗಬೇಕ್ಕೆಂದಿರುವವನು ರ್ನ್ನ ನುನ  ದೇವರಿಗೆ ವಿರೀಧಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾತ ನೆ. 

-ಯಾಕೀಬ 4:4 

 

 ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ದೇವರು ಉದೆಾ ೀಶಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ.  ಯಾಕಂದರೆ, ರ್ನ್ನ  

ಜನ್ರು ಆದುಕಳುಳ ವದನುನ  ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಟ ದ್ದಾ ನೆ.  ಅವರು ದೇವರ ಸೆನ ೀಹವನುನ  ಕಳಕಳಳ ಬಹುದು 



ಅಥವಾ ಲೀಕದ ಸೆನ ೀಹವನುನ  ಕಳಕಳಳ ಬಹುದು.  ದೇವರು ಪ್ಾ ೀತಿಸುವ ವಿಷ್ಯ ಲೀಕಕ್ಕಾ  

ಇಷ್ಟ ವಾಗುವದಿಲಿ್ .  ಲೀಕವು ಪ್ಾ ೀತಿಸುವ ಕ್ಕಟಟ ರ್ನ್, ದುಷ್ಾ øರ್ಯ ಗಳು, ದುರಾಲೀಚನೆ, ಕ್ಕಟಟ ದ್ದಾ ಗಿ 

ಮಾರ್ನಾಡುವದು ಇವೆಲಿ್ವುಗಳು ಕರ್ತನ್ ದೃಷ್ಟಠ ಯಲಿ್ಲ  ಅಸಹಯ ವಾಗಿದೆ.  ಯಾರು ಇವುಗಳನುನ  ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಡಿ ನ್ಡೆಯುವರೀ ಅೆಂಥವರು ಕರ್ತನ್ ಸೆನ ೀಹ, ಒಲ್ವುಗಳನುನ  ಕಳಕಳುಳ ವರು.  ಅವರು ಕರ್ತನ್ 

ಆರ್ಮ ವನುನ  ಹೆಂದಿರುವದಿಲಿ್ . “ಯಾವನಿಗ್ದದರೂ ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ಆರ್ಮ ನು ಇಲಿ್ದಿದಾ ರೆ ಅವನು ಕ್ತಾ ಸತ ವನ್ಲಿ್”À-Z 

’99, 70 (ಖ 2442). 

 

*     *     * 
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 ಹೀಗೆ ನಿೀವು ನಿದೀತಷ್ಟಗಳೂ, ಯಥಾಥತ ಮನ್ಸುಸ ಳಳ ವರೂ ಆಗಿದುಾ , ವಕಾ  ಬುದಿಧ ಯ ಮೂಖತ 

ಜ್ಞತಿಯ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ದೇವರ ನಿಷ್ಾ ಳಂಕರಾದ ಮಕಾ ಳಾಗಿರುವಿರಿ.  ಇವರಳಗೆ ನಿೀವು ಸವತರಿಗೂ 

ಜಿೀವದ್ದಯಕ ವಾಕಯ ವನುನ  ತ್ೀರಿಸಿಕಡವವÀರಾಗಿದುಾ , ಲೀಕದಳಗೆ ಹಳೆಯುವ 

ಜ್ಯ ೀತಿಮತೆಂಡಲ್ಗಳಂತ್ ಕ್ಕಣಿಸುವವÀರಾಗಿದಿಾ ೀರಲಿಾ .           ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ  

2:15-16 

 

 ಸರ್ಯ ವನುನ  ವಿವರಿಸುವದರಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ  ಮಗನು ಬಹು ಲ್ವಲ್ವಿಕ್ಕಯುಳಳ ವನಾಗಿ 

ಆಸಕ್ತತ ಯೆಂದ ಕರ್ತವಯ  ನಿಷ್ಠಠಯುಳಳ ವನಾಗಿದುಾ , ರ್ನ್ನ  ಬಳಕು ಪ್ಾ ಕ್ಕಶಿಸುವಂತ್ಯೂ ಮತ್ತತ  ಅದು 

ನಂದಿಹೀಗದಂತ್ ಆಗ್ದಗ ಅದರ ಕ್ತಟಟ ವನುನ  ಶುದಿಧ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  “ಕ್ತಟಟ  ತ್ಗೆದು ಉರಿಯುತಿತ ರಬೇಕು”, 

ಅೆಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಜಿೀವದ್ದಯಕ ವಾಕಯ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಆದಯ ತ್ ಕಟ್ಟಟ , ಅದರ ಸನಿಹದಲಿ್ಲದುಾ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಯ ದ ಜ್ಞಾ ನ್ವನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತತ  ಎಚು ರಿಕ್ಕಯೆಂದ ನಂಬಿಗಸತ ರಾಗಿ ರ್ಪ್ಪಪ  

ಭೀದನೆಯಂತಿರುವ ಕ್ತಟಟ ವನುನ  ಉರಿಯುವ ಅಚಲ್ ಬಳಕು ಕಡುವ ದಿೀಪ್ದಿೆಂದ ತ್ಗೆದು ಶುದಧ ವಾದ 

ಬಳಕ್ಕೆಂಬ ಸರ್ಯ ವು ಹೆಚ್ಚು  ಹಳೆಯುವಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಭೀದನೆಯ ರ್ರ್ವ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಪ್ಪಪ  ಸೇರಿರಬಹುದು 

ಅಥವಾ ನ್ಮಮ  ನ್ಡವಳಿಕ್ಕ ರ್ಪಾಪ ಗಿರಬಹುದು -  ಇವು ಅಡಿಿಪ್ಡಿಸುವದ್ದದರೆ ಅವುಗಳನುನ  ತ್ಗೆದುಹಾಕ್ತ 

ನ್ಮಮ  ನ್ಡವಳಿಕ್ಕ ಶುದಧ ವಾಗಿಯೂ, ರ್ಪ್ಪ ಲಿ್ದ್ದಾ ಗಿಯೂ ಇರುವಂತ್ ನೀಡಿಕಳಳ ಬೇಕು-Z ’03, 358(ಖ 

3243). 

 

*     *     * 
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 ನಿಮಮ  ಬಾಯಳಗಿೆಂದ ಯಾವ ಕ್ಕಟಟ  ಮಾತೂ ಹರಡಬಾರದು; ಭಕ್ತತ ಯನುನ  ವೃದಿಧ  

ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಕಲೀಚಿರ್ವಾದ ಮಾತ್ತ ಇದಾ ರೆ ಕೇಳುವವರ ಹರ್ಕ್ಕಾ ಗಿ ಅದನುನ  ಆಡಿರಿ.   

       -ಎಫೆಸ 4:29 

 



 ಭಾ ಷ್ಠ ತ್ಯೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಮನ್ಸ್ರಸ ಕಿ್ತಯ ಹೆಂದೆ ಅೆಂಟ್ಟಕೆಂಡಿರಲು, ಸರ್ಯ ವನುನ  

ಆಡುವದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದದುಾ  ಎನುನ ವದನುನ  ಒಪ್ಪಪ ವದಿಲಿ್ ; ಮತ್ತತ  ಇದು ‘ದೇವರ ಮಾತ್ತ’ 

ಎೆಂದು ಸಹ ಒಪ್ಪಪ ವದಿಲಿ್ .  ಆದರೆ, ಸರ್ಯ ವನುನ  ಹೇಳುವದು ಸುಳುಳ  ನಿೆಂದನೆ ಎೆಂದು ದೇವರು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿಲಿ್ .  

ಶಾರಿೀರಿಕ ಮತ್ತತ  ಸೈತಾನ್ನಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಕ್ಕಟಟ ಮಾತ್ತ, ಸುಳುಳ  ನಿೆಂದನೆಗಳು ಅಸರ್ಯ ವಾಗಿವೆÉ.  

ನಿೆಂದನೆಯು ಸರ್ಯ ವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಸರ್ಯ ವೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿೆಂದನೆಯೆೆಂದೇ ಎಣೆಸಿಕಳುಳ ರ್ತ ದೆ.  ಈ 

ನಿೀತಿಯು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಠ ಯಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ದೆ, ನಾಗರಿೀಕ ಮನುಷ್ಯ ರ ನಿೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಠ ಯಲಿ್ಲಯೂ 

ಸರಿಯಾದದ್ದಾ ಗಿದೆ.  ನಿೆಂದಿಸುವದು ಮತ್ತ ಬಬ ನ್ನುನ  ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾ ಗಿದೆ.  ಅದು 

ನಿಜವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಳಾಳ ಗಿರಬಹುದು.  ನಾಗರಿಕ ಮನುಷ್ಯ ನ್ ರ್ರ್ವ  ದೇವರ ರ್ರ್ವ ಕ್ಕಾ  ಒಪ್ಪಪ ರ್ತ ದೆ.  

ಹೀಗೆ ಇರ್ರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವದು ರ್ಪ್ಪಪ  ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ತಿೀಮಾತನಿಸುರ್ತ ದೆ-Z ’99, 70 (ಖ 2442). 

*     *     * 
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 ಯಾವನಾದರೂ ರ್ನ್ನ  ಶಿಲುಬಯನುನ  ಹತ್ತತ ಕೆಂಡು ನ್ನ್ನ  ಹೆಂದೆ ಬಂದ ಹರತ್ತ, ಅವನು 

ನ್ನ್ನ  ಶಿಷ್ಯ ನಾಗಿರಲಾರನು.      -ಲೂಕ 14:27 

 

 ಅನಾನುಕೂಲ್ಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯ ಚಿರ್ತ ವನುನ  ನೆರವೇರಿಸುವದು ಶಿಲುಬಯನುನ  

ಹತ್ತತ ಕೆಂಡು ಹೀಗುವದಕ್ಕಾ  ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.  ಈ ಮಾಗತದಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನು ನ್ಡೆದ್ದಗ ಜನ್ರು 

ಆರ್ನ್Àನುನ  ದೆವ ೀಷ್ಟಸಿ ವೈರಿಗಳಾದದಾ ಲಿ್ದೆ, ಹಟ್ಟಟ ಕ್ತಚ್ಚು ಪ್ಟ್ಟಟ  ಆರ್ನ್ನುನ  ಹೆಂಸೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದರು.  

ಇವರು ರ್ಮಮ ನುನ  ತಾವು “ದೇವಜನ್ರೆೆಂದು ತಿಳಿದಿದಾ ರು,  ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನುನ  

ತಿಳಿದವನಾಗಿದುಾ , ಅವರನುನ  ಕುರಿತ್ತ, ನಿಮಮ  ತಂದೆ ಸೈತಾನ್ನು,” ಎೆಂಬದ್ದಗಿ ಹೇಳಿದನು.  ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ  

ನಾವು ಕರ್ತನು ನ್ಡೆದ ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತಿತ ರುವದರಿೆಂದ ನಾವು ಹರುವ ಶಿಲುಬ ಆರ್ನಿಗ್ದದ 

ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಮಗೂ ಆಗುವದು.  ಅದೇನಂದರೆ, ತಂದೆಯ ಚಿರ್ತ ವನುನ  ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕಾ  

ವಿರೀಧವಾಗುವದು; ಹಾಗೂ ಆರ್ನಿಗ್ದಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿರೀಧವಾಗುವದು.  ಕರ್ತನು ನ್ಮಗೆ 

ನಿದೇತಶಿಸಿದ ಪ್ಾ ಕ್ಕರ “ನಿಮಮ  ಬಳಕು ಪ್ಾ ಕ್ಕಶಿಸಲ್ಲ”, ಎೆಂಬದನೂನ  ವಿರೀಧಸುವರು-Z ’03, 345 (ಖ 3235). 

 

*     *     * 
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 ನಿಮಮ  ಸೈರಣೆಯೆಂದ ನಿಮಮ  ಪಾಾ ಣಗಳನುನ  ಪ್ಡಕಳುಳ ವಿರಿ.   -ಲೂಕ 21:19 

 

 ಅಪೀಸತ ಲ್ನಾದ ಯಾಕೀಬನು ಹೇಳಿದಂತ್, “ತಾಳೆಮಯು ಸಿದಿಧ ಗೆ ಬರಲ್ಲ; ಆಗ ನಿೀವು ಶಿಕಿ್ತರ್ರೂ 

ಸವತಸುಗುಣವುಳಳ ವರೂ, ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ್ದವರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ”(1:4). ಈ ತಾಳೆಮ ಯಲಿ್ಲ  ಇನಿನ ರ್ರ 

ಕೃಪಾಗುಣಗಳು ಸವ ಲ್ಪ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎೆಂಬದು ಖಚಿರ್ವಾಗಿ ದೃಡಪ್ಟ್ಟಟ ದೆ.  ದೇವಜನ್ರಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ 

ರ್ದಲು ತಾಳೆಮ  ಇರಬೇಕು.  ತಾಳೆಮ  ಎೆಂಬುದು ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಇರುರ್ತ ದೀ ಅಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ನಂಬಿಕ್ಕಯು 



ಕೂಡಾ ಇರುವದು.  ಕ್ಕಾ ೈಸತ ನೆನಿಸಿಕೆಂಡವನು ತಾಳೆಮ  ಇಲಿ್ದವನಾಗಿ ಅಶಾೆಂತಿಯೆಂದ ಕೂಡಿದವನಾದರೆ 

ಕರ್ತನ್ ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಕರತ್ಯುಳಳ ವನಾಗಿರುವನು.  ತಾಳೆಮ  ಇದಾ ಲಿ್ಲ  ಅವನು ಕರ್ತನ್ 

ಕೃಪಾವಾಗ್ದಾ ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಾಾ ೆಂತಿ ಪ್ಡೆದು ಅದರ ನೆರವೇರಿಕ್ಕಗೆ ಕ್ಕದಿರುವನು.  ಇದಲಿ್ದೆ, ರ್ನ್ನ  ಎಲಿಾ  

ಬಲ್ವನುನ  ಶಾ ದೆಧ ಯೆಂದ ಸಕ್ಕರಣವಾಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಕರ್ತನ್ ಹತ್ೀಟ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತತ  

ಸಮಯಗಳನುನ  ತಿಳಿದವನಾಗಿ ರ್ನ್ಗಿರುವದರಲಿ್ಲ  ಸಂತೃಪ್ತ ನಾಗಿದುಾ  ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವನುನ  ಕರ್ತನಿಗೆ 

ಬಿಡುವನು-Z ’03, 361 (ಖ 3245). 

 

*     *     * 
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 ಆಹಾ, ಸಹೀದರರು ಒೆಂದ್ದಗಿರುವದು ಎಷ್ಟ ೀ ಒಳೆಳ ೀದು, ಎಷ್ಟ ೀ ರಮಯ ವಾದದುಾ ! 

-ಕ್ತೀರ್ತನೆ 133:1 

 

 ನ್ಮಮ  ಕರ್ತನಂತ್ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ್ವನುನ  ಹಾರೈಸಿ, ಎಲಿಾ  ಸಹೀದರರೆಂದಿಗೆ 

ಒೆಂದ್ದಗಿರೀಣ.  ಆರ್ಮ ದಲಿ್ಲಯೂ ಒೆಂದ್ದಗಿದುಾ  ಸಮಾಧಾನ್ವೆೆಂಬ ಸಂಕೀಲೆಯೆಂದ ಕಟಟ ಲ್ಪ ಟ್ಟಟ  

ಒೆಂದ್ದಗಿರೀಣ.  ನ್ಮಮ  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ನ್ಮಮ  ಹೀರಾಟವು, ನ್ಮಮ  ವಿರೀಧ ಮತ್ತತ  ಪಾಪ್ 

ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲಿಾ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತ್ತತ  ಬಿದುಾಹೀಗಿರುವ ನ್ಮಮ  ಶರಿೀರದ ಅೆಂಗಗಳ 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.  ಹೀಗೆ ನಾವು ಮತ್ತತ  ನ್ಮಮ  ಸಹೀದರರು ನ್ಮಮ  ಸವ ಭಾವ ಮತ್ತತ  ಅದಕ್ಕಾ  

ಸಂಬಂಧಸಿದ ಎಲಿಾ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೀರಾಡಲು ನ್ಮಮ ನುನ  ನಾವು ಕರ್ತನು ಮೆಚ್ಚು ವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ತ್ಡಗಿಸಿಕಳೊಳ ೀಣ.  ಆಗ ನಾವು ಪ್ಾ ೀತಿಪೂವತಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಡಕವಾಗಿರುವ 

ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಗುಣವನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿ ಒಬಬ ರನನ ಬಬ ರು ಉತ್ತ ೀಜನ್ ಕಟ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿಧಯಾಗಲ್ಲಕೂಾ  

ಮತ್ತತ  ಸಮಯವಿರಲಾಗಿ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಒಳೆಳ ೀದನುನ  ಮಾಡುತಾತ , ಅದರಲಿೂ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಮನೆವಾತ್ತಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಮಾಡೊೀಣ-Z ’03, 363 (ಖ 3245). 

*     *     * 
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 ನಿಮಮ  ನ್ಡವಳಿಕ್ಕಯು ಅನ್ಯ ಜನ್ರ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಯೀಗಯ ವಾಗಿರಲ್ಲ; ಆಗ ಅವರು ಯಾವ 

ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ ನುನ  ಅಕಾ ಮಗ್ದರರೆೆಂದು ನಿೆಂದಿಸುತಾತ ರೀ, ಆ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮಮ  

ಸತಿಾ ಿಯೆಗಳನುನ  ಕಣೆ್ಣ ರೆ ಕಂಡು ವಿಚ್ಚರಣೆಯ ದಿನ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವರನುನ  ಕೆಂಡಾಡುವರು. 



 ...... ಒಬಬ ನು ಅನಾಯ ಯವಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪ್ಡುವವನಾಗಿದುಾ , ದೇವರು ನೀಡುತಾತ ನೆೆಂದು ಅರಿತ್ತ, ಆ 

ಕಷ್ಟ ವನುನ  ಸಹಸಿಕೆಂಡರೆ ಅದು ಶಿಾಘವಾಗಿದೆ.   -1ಪೇರ್ಾ  2:12,19 

 

 ನ್ಮಮ  ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಟಟ ದನುನ  ಅಪೇಕಿ್ತ ಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  ದೂಷ್ಟಸಿದರೂ, ನ್ಮಮ  ನಿಲುವನುನ  

ಅಥತಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವವರು ಮಾರ್ಾ  ನ್ಮಮ  ಸಂಗಡ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡುವರು.  ನಾವು ಪಾಾ ಮಾಣಿಕರಾಗಿ 

ರ್ರ್ವ ಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎೆಂಬುದನುನ  ಅನುಭವದ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿದು ನ್ಮಮ  ದಿನ್ನಿರ್ಯ ದ 

ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ಬಾಯೆಂದ ಬರುವ ಮಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತತ  ನಾವು ಹೃದಯಪೂವತಕವಾಗಿ ಧಾಯ ನ್ 

ಮಾಡುವದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚಿು ಕ್ಕಯಾಗಿ ಕ್ಕಣಬರುವದು.  ಆರ್ನ್ ಹೆಸರಿಗೂ ಮತ್ತತ  ಆರ್ನ್ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೂ 

ಘನ್ತ್ ರ್ರುವುದಲಿ್ದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ಮೂಲ್ಕ ತಂದೆ ದೇವರನುನ  ಮಹಮೆಪ್ಡಿಸುವದ್ದಗಿದೆ.  ಆರ್ನಿಗೆ 

ಎಲಿಾ  ಮಹರ್ವ  ಮಹಮೆಗಳು  ಆರ್ನ್ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿರಂರ್ರವಾಗಿ ಉೆಂಟಾಗುವದು-Z ’03, 365 (ಖ 3246). 

*     *     * 
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 ಆದುದರಿೆಂದ, ಅನ್ಯ  ಜನ್ರ ಮಧಯ ದಿೆಂದ ಹರಟ್ಟ ಬಂದು ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿರಿ; ಅಶುದಧ ವಾದ 

ಯಾವದನೂನ  ಮುಟಟ ದಿರಿ ಎೆಂದು ಕರ್ತನು ಹೇಳುತಾತ ನೆ. -2ಕರಿೆಂಥ 6:17 

 

 ಯಾರು ರ್ಮಮ  ಮನ್ಸ್ರಸ ಕಿ್ತ ಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ  ಆತಿಮ ೀಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಲೀಕದ ವಯ ವಹಾರಗಳಿೆಂದ 

ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತಾತ ರೀ ಮತ್ತತ  ಹೃದಯದ ಸುನ್ನ ತಿಯನುನ  ಒಪ್ಪ ಕೆಂಡು ದೇವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕ್ಕಾ  

ಸೇರಿರುವರೀ, ಅೆಂಥಹÀವರನುನ  ಮಾರ್ಾ  ‘ಸಹೀದರರು’ ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದೆ.  

ಇೆಂಥಹವರನುನ  ಲೌಕ್ತಕ ನಿೀತಿಶಾಸತ ಿಜಾ ರು, ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತತ  ಟ್ಟೀಕ್ತಸುವವರು ಮಾರ್ಾ ವಲಿ್ದೆ, 

ಲೀಕದ ಬಹುಪಾಲು ಜನ್ರು ವಿರೀಧಸುತಾತ ರೆ.  ಏಕ್ಕÀ್ೆಂದರೆ ಬಳಕು ಮತ್ತತ  ದೈವಜ್ಞಾ ನ್ವು ಅವರ 

ಕರ್ತ ಲೆಯಂಥ ರ್ರ್ವ ಗಳನುನ  ಖಂಡಿಸುರ್ತ ದೆ.  ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ  ನಾವು ಲೀಕದಿೆಂದ ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿದುಾ  ಅದನುನ  

ಮುೆಂದುವರಿಸುವದೀೆಂದೇ ನ್ಮಗಿರುವ ಒಳೆಳ ಯ ಮಾಗತ.  ನಿಜವಾದ ಆತಿಮ ೀಕ  ಇಸ್ರಾ ಯೇಲ್ಯ ರನುನ  

ಸಹೀದರರನಾನ ಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಹಣಜಿಯೆಂದ ಗೀಧ ಕ್ಕಳು ನೈಜರ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತ್ಯ ೀಕವಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯ 

ಕ್ಕಳಾಗಿರುರ್ತ ದೆ-Z ’99, 203 (ಖ 2510). 

*** *** *** 
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 ಯೆಹೀವನು ರ್ನ್ನ  ಜನ್ರಿಗೆ ಬಲ್ವನುನ  ಅನುಗಾ ಹಸುವನು; ಆರ್ನು ರ್ನ್ನ  ಪ್ಾ ಜೆಗೆ ಸುಕಿ್ಕೀಮವನುನ  

ದಯಪಾಲ್ಲಸುವನು.     -ಕ್ತೀರ್ತನೆ 29:11 



 

  ನಿನ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಕ ಗಳು ಮತ್ತತ  ಶೀಧನೆಗಳನುನ  ಜಯಸುವ ಸ್ರಮಥಾ ಯ  ನಿನ್ನ ಲಿ್ಲದಾ ರೆ, 

ಅವುಗಳಿೆಂದ ನಿೀನು ತಾಳೆಮ , ಅನುಭವ, ಸಹೀದರ ಕರುಣೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ೀತಿ ನಿನ್ನ  

ಸವ ಭಾವದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಯತಸ್ರಧಸುತಿತ ರುವದ್ದದರೆ ಸಂತ್ೀಷ್ಪ್ಡು.  ನಿನ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪ್ ಮತ್ತತ  ಆರ್ನಿೆಂದ್ದದ 

ಸಹಾಯವನುನ  ಒಪ್ಪ ಕೆಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃರ್ಜಾ ತ್ಯ ಪಾಾ ಥತನೆಯನುನ  ಅಪ್ತಸು.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನ್ನ್ಗೆ 

ಬಂದಂರ್ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಕ ಗಳು ಹರಲು ಮತ್ತತ  ಸಹಸಲ್ಲಕ್ಕಾ  ಅತಿ ಕಷ್ಟ ವಾಗಿ ತ್ೀಚಿದರೆ, ರ್ಕ್ಷಣ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  

ನ್ಮೆಮ ಲಿ್ರ ಹರೆಯನುನ  ಹರುವ ಕರ್ತನ್ನುನ  ಆಶಾ ಯಸಿ ಆರ್ನ್ ಸಹಾಯವನುನ  ಕೀರು.  ಆಗ ಆರ್ನು 

ನಿೀನು ಹರುವ ಹರೆಯೆಂದ ಒಳೆಳ ಯದ್ದಗುವದ್ದದರೆ, ಅದನುನ  ಹರುವ ಶಕ್ತತ ಯನುನ  

ದಯಪಾಲ್ಲಸುವನು.  ಇಲಿ್ವೆ ಅದರಿೆಂದ ಒಳೆಳ ಯದ್ದಗದಿದಾ ರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವದ್ದದರೆ, ಅದರಿೆಂದ 

ನಿನ್ನ ನುನ  ಬಿಡಿಸುವನು-Z ’96, 163 (ಖ 2004). 

 

*     *     * 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 17 

 

    . . . . . .  ಕ್ತಾ ಸತ ನು ನಿಮಮ ಲಿ್ಲದುಾ  ಪ್ಾ ಭಾವದ ನಿರಿೀಕಿ್ಕ ಗೆ ಆಧಾರಭೂರ್ನಾಗಿರುವದೇ.  

-ಕಲಸೆಸ  1:27 

 ದೇವರ ಸರ್ಯ  ಮಕಾ ಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ ರೂ ರ್ಮಮ ದೇ ಆದಂಥÀ ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಗುಣವನುನ  

ಪ್ಡೆದಿರಬೇಕು.  ಈ ಗುಣವು ಬೇರೆ ಕ್ಕಾ ೈಸತ ರ ಆತಿಮ ಕ ಜಿೀವಿರ್ವನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಾರದು.  ಇೆಂಥಹ ಮಗನು 

ದೇವರ ವಾಕಯ ದಿೆಂದಲೂ, ಅದನುನ  ಘೀಷ್ಟಸುವ ಮತ್ತತ  ಆದಶತಪಾಾ ಯರಾಗಿರುವ ಇರ್ರೇ ಕ್ಕಾ ೈಸತ  ಭಕತ ರ 

ಜಿೀವನ್ದ ರ್ರ್ವ ಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ಅವುಗಳಿೆಂದ ರ್ನ್ನ  ಗುಣವನುನ  ಸಿಿ ರಪ್ಡಿಸಿ, ರ್ನ್ನ ದೇ ಆದ 

ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಆತಿಮ ಕ ಗುಣವನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.  ಹೀಗೆ ಪ್ಡೆದಿರುವÀ ಈ ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಆತಿಮ ಕ ಗುಣ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಹೇಗೆ ನೆಲೆಗೆಂಡಿರಬೇಕ್ಕೆಂದರೆ, ನ್ಮಮ  ಆತಿಮ ಕ ಜಿೀವನ್ದ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  

ಪೀಷ್ಟಸಿದಂರ್ಹÀ ಸಹೀದರನಾಗಲ್ಲ, ಸಹೀದರಿಯಾಗಲ್ಲ ಬಿದುಾ  ಹೀದರೂ, (ಇದನುನ  ಅಪೀಸತ ಲ್ನು 

ಸ್ರಧಯ ತ್ ಇದೆ ಎೆಂದು ಇಬಿಾ ಯ 6:4-6 ಮತ್ತತ  ಗಲಾರ್ಯ  1:8ರಲಿ್ಲ  ತ್ೀರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ.) ನಾವು ನ್ಮಮ  ಆತಿಮ ೀಕ 

ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆದು ದೇವರ ಸರ್ಯ ದ ಆರ್ಮ ವನುನ  ನ್ಮಮ ದ್ದಗಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸಮಥತರಾಗುತ್ತ ೀವೆ-Z 

’03, 375 (ಖ 3250). 

*     *     * 
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 ಅದಕ್ಕಾ  ಯೆಹೀವನು - ನಾನೇ ನಿಮಮ  ಜ್ತ್ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಾ ೆಂತಿಯನುನ  

ಉೆಂಟ್ಟಮಾಡುವೆನು ಅೆಂದನು.     -ವಿರ್ೀಚನ್ಕ್ಕೆಂಡ 33:14 

 



 ಕರ್ತನು ರ್ನ್ನ  ಜನ್ರೆಂದಿಗೆÀ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವನು.  ಆರ್ನು ನ್ಮಮ   ಪ್ರವಾಗಿ ಸದ್ದ 

ಚಿೆಂತಿಸುವದಲಿ್ದೆÀ, ನ್ಮಮ  ಹರ್ ಚಿೆಂರ್ಕನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ.  ಆಪ್ತಿತ ನ್ಲಿ್ಲ  ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವದಲಿ್ದೆ, ಆತಿಮ ೀಕ ಮತ್ತತ  

ಲೌಕ್ತಕ ವಿಚ್ಚರಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಶಯ ಕತ್ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸುವÀನು.  ನ್ಮಮ  ಹೃದಯಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶೀಧಸಿ 

ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಾ ೀತಿಯ ಆಸಕ್ತತ , ಶಾ ದೆಧ ಯ ಆಳವನುನ  ತಿಳುಕಳುಳ ವನು.  ನ್ಮಮ  ಸುರ್ತ ಲ್ಲರುವ 

ಪ್ರಿಸರದಿೆಂದುೆಂಟಾಗುವ ಪ್ಾ ಭಾವದ ಮೂಲ್ಕ ನ್ಮಮ ನುನ  ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿ, ನ್ಮಮ ನುನ  ಶುದಿಧ ೀಕರಿಸಿ, 

ನ್ಮಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತ್ೀರಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆರ್ನ್ ಅನಯ ೀನ್ಯ ತ್ ಪ್ಡೆಯಲು ನಾವು 

ಮಾಡುವ ಪ್ಾ ಯರ್ನ ವನುನ  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ.  ನಾವು ಆರ್ನ್ನುನ  ಮಧಾಯ ಹನ ದ ಅವಿಶಾಾ ೆಂರ್ 

ಗಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಥವಾ ನಿಶಶ ಬಾ  ರಾತಿಾ ಯ ಜ್ಞವದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಪ್ಕ್ತತಸಿದ್ದಗ ಒೆಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ 

ಬಿಡದೆ ನ್ಮಮ ನುನ  ಕ್ಕಯುವನು.  ಇದನುನ  ನಾವು ನಂಬಿಕ್ಕಯೆಂದ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬಹು ಸಂರ್ಸವನುನ  

ನ್ಮಗೆ ಕಡುವದು.  ದೇವರು ನ್ಮಮ ನುನ  ದತ್ತತ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ ಮಕಾ ಳಾಗಿರುವೆವು ಎೆಂಬ 

ಸ್ರಕಿ್ತಯನುನ  ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಮಕಾ ಳು ಅಲಿ್ಗೆÀಳೆಯುವದಿಲಿ್ -Z ’03, 376 (ಖ 3250). 

*     *     * 
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 ಇವರನುನ  ಸರ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಠ ಪ್ಡಿಸು, ನಿನ್ನ  ವಾಕಯ ವೇ ಸರ್ಯ ವು.  

-ಯೀಹಾನ್ 17:17 

 ನ್ಮಮ  ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗಲು ನ್ಮಮ  ಆತಿಮ ೀಕ ಜಿೀವನ್ದ ಮುೆಂದುವರಿಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನುನ  

ನಾವು ಸರ್ಯ ವನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾ  ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವದಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಸುತಾತ ನೆ.  ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ  ದೇವರ 

ಮಗನು ಎಚು ರಿಕ್ಕಯೆಂದಿರಬೇಕು; ಯಾಕ್ಕÀ್ೆಂದರೆ, ಕ್ಕಲ್ವರು ರ್ಮಮ ನುನ  ತಾವು ಮುೆಂದುವರೆದ ಕ್ಕಾ ೈಸತ ರು 

ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿ ದೇವರ ವಾಕಯ ಕ್ತಾ ೆಂರ್ ಮುೆಂದುವರೆದಿದೆಾ ೀವೆ ಎೆಂರ್ಲೂ, ಪ್ವಿತಾಾ ರ್ಮ ನು ಅಥವಾ ಕ್ತಾ ಸತ ನು 

ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ರ್ರ್ಮ ೆಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸವ ತಂರ್ಾ ವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾತ ನೆ ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ 

ಹೇಳುತಾತ ರೆ.  ಇೆಂರ್ಹ ನ್ಡವಳಿಕ್ಕ ಆತಿಮ ೀಕ ಅಹಂಕ್ಕರ ಮತ್ತತ  ಹಗಳಿಕಳುಳ ವದನುನ  ಕಲ್ಲಸುರ್ತ ದೆ.  ಆಗ 

ಪ್ವಿರ್ಾ  ದೈವೀಕ್ತತ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಎಚು ರಿಕ್ಕಯ ಮಾತ್ತಗಳನುನ , ಬುದಿಧ ವಾದ ಬೀಧನೆಗಳನುನ  

ದುಬತಲ್ಗಳಿಸುತ್ತ .  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ, ಇೆಂರ್ಹ ರ್ಪ್ಪಪ  ದ್ದರಿ ಹಡಿದವನು ಉನ್ನ ರ್ಮಟಟ  ಬೀಧನೆ ರ್ನ್ನ ಲಿ್ಲಯೇ 

ಇದೆ ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ತಿಳಿದುಕಳುಳ ವನು.  ಇೆಂರ್ಹವರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸೈತಾನ್ನು ಅವರ ರ್ಪ್ಪಪ  

ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯನುನ  ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅವರನುನ  ರ್ನ್ನ  ವಶಕ್ಕಾ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ರ್ನ್ನ  ಇಷ್ಟ ದಂತ್ 

ನ್ಡೆಸುತಾತ ನೆ-Z ’377 (ಖ 3250). 

*     *     * 
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 ಸದಮಲ್ನೆನಿಸಿಕೆಂಡು ಶಾಶವ ರ್  ಲೀಕದಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಯ  ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹೀನ್ನ ರ್ನು 

ಹೀಗನುನ ತಾತ ನೆ -  ಉನ್ನ ರ್ ಲೀಕವೆೆಂಬ ಪ್ವಿತಾಾ ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ನಾನು ಜಜಿಿಹೀದ ದಿೀನ್ 

ಮನ್ದೆಂದಿಗೆ ಇದುಾ ಕೆಂಡು ದಿೀನ್ನ್ ಆರ್ಮ ವನುನ  ಜಜಿಿಹೀದವನ್ ಮನ್ಸಸ ನೂನ  

ಉಜಿಿ ೀವಿಸುವವನಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.  



-ಯೆಶಾಯ 57:15 

 ಜಜಿಿಹೀದ ದಿೀನ್ಮನ್ಸಸ ನುನ  ದೇವರು ಎೆಂದಿಗೂ ತಿರಸಾ ರಿಸುವದಿಲಿ್  ಮತ್ತತ  ನಿರಾಕರಿಸುವದಿಲಿ್  

ಎೆಂಬದನುನ  ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪ್ನ್ಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು.  ದೇವಜನ್ರು ಯಾವುದ್ದದರೂ ಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲ  

ಸಿಕ್ತಾ ಕೆಂಡು ಬಿೀಳುವ ಹಾಗಿದಾ ರೆ ಅೆಂರ್ಹವರು ಕರ್ತನ್ ಅನಯ ೀನ್ಯ ತ್ಗೂ ಮತ್ತತ  ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ 

ರ್ವಕಪ್ಡುವವರಾದರೆ ಮತ್ತತ  ಅವರ ಹೃದಯ ಜಜಿ ಲ್ಪ ಟ್ಟಟ  ದಿೀನ್ನಾಗಿರುವವರಾದರೆ ಅವರು 

ನಿರಾಶರಾಗದೆ, ದೇವರು ಕ್ತಾ ಸತ ನು ಕಟಟ  ಈಡಿನ್ ಮೂಲ್ಕ ಉಚಿರ್ವಾಗಿ ನಿೀತಿ ನಿಣತಯ ಹೆಂದಿದವರಾಗಿ 

ಅವರು ರ್ಮಮ  ಪಾಪ್ಗಳನುನ  ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ರಕತ ದಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕ್ಕಯಟ್ಟಟ  ಅರಿಕ್ಕ ಮಾಡುವದ್ದದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪ ಡುವರು 

ಮತ್ತತ  ಜಜಿಿಹೀದ ದಿೀನ್ ಹೃದಯುವಳಳ ವರು ಪಾಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಕಾ  ಅದು “ಮರಣಕರವಲಿ್ದ ಪಾಪ್” 

ಎೆಂಬುದ್ದಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು.  ಯಾಕಂದರೆ, ಅಪೀಸತ ಲ್ನು ಹೇಳುವದೇನೆೆಂದರೆ, “ಮರಣಕರವಾದ ಪಾಪ್ 

ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ  ತಿರಿಗಿ ಮಾನ್ಸ್ರೆಂರ್ರ ಹುಟ್ಟಟ ಸುವದು ಅಸ್ರಧಯ ”-Z ’03, 383 (ಖ 3253). 

*     *     * 
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 ನಾನು ಕ್ಕಗತರ್ತ ಲ್ಲನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಿೀನು ಹತಿತ ರವಿರುವದರಿೆಂದ ಕೇಡಿಗೆ 

ಹೆದರೆನು.           -ಕ್ತೀರ್ತನೆ 23:4 

 ಕರ್ತನ್ ನಿಜವಾದ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಜವಾದ ಕುರಿಗಳು ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರುವದಿಲಿ್ .  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ, 

ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ಕೃಪ್ ತ್ೀರಿಸುವದಲಿ್ದೆ, ಆರ್ನು ಅವರೆಂದಿಗಿರುವನು.  ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿದುಾ , ಅವರಿಗೆ 

ತಾನು ನಿಮಿತಸಿದ ಪಾಪ್ ಪ್ರಿಹಾರದ ವಿರ್ೀಚನೆಯ ಫಲ್ವನುನ  ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅನ್ವ ಯಸಿರುವನು.  

ಆರ್ನು ರ್ನ್ನ  ವಾಕಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾ ನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅವರೆಂದಿಗಿರುವದು ಮಾರ್ಾ ವಲಿ್ದೆ, 

ಆಶಾವ ಸನೆಯೆಂದಿಗೆ ಅವರಟ್ಟಟ ಗಿರುವನು.  ಆರ್ನ್ ಅಭಯದ ಮೂಲ್ಕ ಮರಣವು ಅವರ ಜಿೀವವನುನ  

ಕನೆಗ್ದಣಿಸುವದಿಲಿ್ವಾದರೂ, ಅವರು ಪ್ಪನ್ರುತಿಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಎದುಾ  ಬರುವವರೆಗೂ ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿದೆಾ  

ಹೀಗುವರು.  ಇೆಂರ್ಹ ಆಶಾವ ಸನೆ ನ್ಮಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಕಗತರ್ತ ಲ್ಲನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾಡುತಾತ , 

ಕರ್ತನ್ನುನ  ಕೆಂಡಾಡುತಾತ  ನ್ಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಹೆದರುವ ಕ್ಕರಣವಿರುವದಿಲಿ್ .  ನ್ಮಮ  

ಎಲಿಾ  ಶಕ್ತತ ಯನುನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ ಆರ್ನ್ನುನ  ಕೆಂಡಾಡುತಾತ  ಆರ್ನ್ ಪ್ವಿರ್ಾ  ನಾಮಕ್ಕಾ  ಘನ್ವನುನ  

ಸಲಿ್ಲಸುವವರಾಗಿರಬೇಡವೇ?  ಕರ್ತನು ನ್ಮಮ ನುನ  ಪ್ಾ ೀತಿಸಿ,  ರ್ನ್ನ  ರಕತ ವನುನ  ಸುರಿಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  

ಕೆಂಡುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ನೆ.  ಆರ್ನು ವಿರ್ೀಚಕನಾಗಿ ನ್ಮಮ ನುನ  ರ್ನ್ನ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಾಧಯ ತ್ಯನುನ  

ಕಡುವದಕ್ಕಾ ಗಿ ಕರೆದಿರುವನು-Z ’03, 413 (ಖ 3268). 

*     *     * 
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 ನಿಶು ಯವಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ಜಿೀವಮಾನ್ದಲಿೆಲಿಾ  ಶುಭವೂ, ಕೃಪ್ಯೂ ನ್ನ್ನ ನುನ  ಹೆಂಬಾಲ್ಲಸುವವು.  

ನಾನು ಸದ್ದ ಕ್ಕಲ್ವು ಯೆಹೀವನ್ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವೆನು. 

-ಕ್ತೀರ್ತನೆ 23:6 



 ನಾವು ದೇವರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿರಿೀಕಿ್ತಸುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ  ಮತ್ತತ  ಕೃಪ್ಯು ಈಗ್ದಗಲೇ  

ಪಾಾ ರಂಭವಾಗಿದುಾ , ಅದು ನ್ಮಮ ಲಿೆ ೀ ಆಗಿರುವದರಿೆಂದ ನಾವು ಮೆಚು ಬೇಕು.  ಯಾವನಾದರೂ ಈಗಿನ್ 

ಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕರ್ತನ್ ಆನಂದದ್ದಯಕ ವಿಷ್ಯವನುನ  ತಿಳಿಯದೆ ಇದಾ ರೆ, ಕರ್ತನು ಸಿ್ರಪ್ಸುವ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲನ್ 

ಆನಂದವನುನ  ಅನುಭವಿಸಲ್ಲಕ್ಕಾ  ರ್ನ್ನ ನುನ  ತಾನು ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವದಿಲಿ್ , ಮತ್ತತ  ಸಹಸಾ  ವಷ್ತದ 

ರಾಜಯ ದ ಆಳಿವ ಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅವನು ಯಾವ ಆಶಿೀವಾತದ ಅಥವ ಆನಂದವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ಾ ಯರ್ನ ಪ್ಟಟ ರೂ 

ಅದು ಸ್ರಟ್ಟಯಾಗಿರಲಾರದು.  ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಗಸತ  ಜನ್ರು ಹೆಂದುವ ಆನಂದ ಮತ್ತತ  

ಹಷ್ಟತಸುವದು ಕರ್ತನ್ನುನ  ಪ್ಾ ಥಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪ  ರ್ಮಮ ನುನ  ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಠ ಪ್ಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  

ಮಾರ್ಾ ವಲಿ್ .  ಆರ್ನ್ ಸೌಜನ್ಯ , ಕೃಪ್ ಯಾವಾಗಲೀ ಹೆಂದೆ ಬಂದಂತ್ ಭಾವಿಸಬಾರದು.  ಅದು ಈಗಲೂ 

ಅೆಂದರೆ, ಭೂರ್ಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವದನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಈಗಲೂ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬದ್ದಗಿ 

ತಿಳಿಯಬೇಕು.  ಹೀಗಿರುವದರಿೆಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆರ್ನ್ ದಯೆ, ಕೃಪ್ ನ್ಮಮ ನುನ  ಹೆಂಬಾಲ್ಲಸಿ ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಹುರುಪ್ಪ ತ್ತೆಂಬಿಸಿ, ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  ಆಶಿೀವತದಿಸುವದು-Z ’03, 413 (ಖ 3268). 

*     *     * 
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 ದೇವಜನ್ರಿಗೆ ಶಾಶವ ರ್ವಾಗಿರುವಂತ್ ಒೆಂದೇ ಸ್ರರಿ ಒಪ್ಪ ಸಲ್ಪ ಟಟ  ನಂಬಿಕ್ಕಯನುನ  

ಕ್ಕಪಾಡಿಕಳುಳ ವದಕ್ಕಾ  ನಿೀವು ಹೀರಾಡಬೇಕ್ಕೆಂದು ಎಚು ರಿಸಿ ಬರೆಯುವದು ಅವಶಯ ವೆೆಂದು ತ್ೀಚಿತ್ತ. 

        -ಯೂದ 3 

 ದೇವರ ವಾಕಯ ವನುನ  ಎತಿತ  ಹಡಿಯುವುದು ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಹೀರಾಡುವ ಬಹುಪಾಲು 

ಕ್ಕಯತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಗುಣವನುನ  ಸಮಥಿತಸುವದ್ದಗಿದೆ.  ಅೆಂದರೆ, ಇದು ನಾವು ಸರ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ 

ಸಂತ್ೀಷ್ದಿೆಂದ ತಾಳುವ ನಿಲುವು ಮಾರ್ಾ ವಲಿ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾ  ವಿರೀಧವಾಗಿ ಬರುವ ಆಕಾ ಮಣಗಳನುನ  

ಎದುರಿಸಿ ಅವಶಯ ವಾಗಿ ಹೀರಾಡುವದ್ದಗಿದೆ.  ನಾವು ಹೀರಾಡುವದು ಮಾನ್ವ ಕಲ್ಲಪ ರ್ ಬೀಧನೆಗಳು 

ಮತ್ತತ  ಅಭಿಪಾಾ ಯಗಳು ಮಾರ್ಾ ವಲಿ್ದೆ, ಕಲ್ಪ ನೆಯ ವಿಚ್ಚರಧಾರೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಇವುಗಳು ನ್ಮಮ  

ಕರ್ತನಿೆಂದಲೂ, ಅಪೀಸತ ಲ್ರಿೆಂದಲೂ ಬೀಧಸಲ್ಪ ಟ್ಟಟ  ಎಲಿಾ  ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾ ನ್ ಮಾಡಲ್ಪ ಟಟ  

ಶುಭ ಸಮಾಚ್ಚರವನುನ  ಅಪಾಥತ ಮಾಡುವ ದುಬೀತಧನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧವಾಗಿ 

ಹೀರಾಡುವದ್ದಗಿವೆ.  ಅಪೀಸತ ಲ್ನು ಮತ್ತ ೆಂದು ಕಡೆ “ನಾನು ಸುವಾತ್ತಯನುನ  ಖಂಡಿರ್ವಾಗಿ 

ಪ್ಾ ತಿಪಾದಿಸುವವನಾಗಿದೆಾ ೀನೆ” ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ.  ನಾವು ಸರ್ಯ ವನ್ನ ಲಿ್ದೆ ಬೇರೆ ಏನ್ನೂನ  

ಪ್ಾ ತಿಪಾದಿಸುವದಿಲಿ್ .  ಸರ್ಯ ವು ದೇವರ ಕ್ಕಯತನಿವಾತಹಕವಾಗಿರುವದಲಿ್ದೆ, ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ನುನ  

ನಿರೂಪ್ಸುವದ್ದಗಿದೆ.  ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ ಕ್ಕಯತವು ನ್ಮಮ  ಆದಯ  ನಿಲುವಾಗಿದೆ.  ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೈಜವಾದ 

ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಈ ನಿಲುವನುನ  ಸ್ರಯುವರ್ನ್ಕ ಪ್ಾ ತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ೀವೆ-Z ’03, 423 (ಖ 3272). 

*     *     * 
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 ಇರ್ರರನುನ  ಹೀರಾಟಕ್ಕಾ  ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅಯೀಗಯ ನೆನಿಸಿಕೆಂಡೆನೀ ಎೆಂಬ ಭಯದಿೆಂದ 

ನ್ನ್ನ  ಮೈಯನುನ  ಜಜಿಿ  ಸ್ರವ ಧೀನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತ್ತ ೀನೆ.   -1ಕರಿೆಂಥ 9:27 

 

 ನ್ಮಮ  ಭೌತಿಕ ಶರಿೀರವು ಮರಣ್ಣವಸಿೆಯೆಂದ ಪ್ಪನಃ  ಎದುಾ  ಬರುವ ಪ್ಾ ವೃತಿತ ಯೆಂದ 

ಕೂಡಿರುವದು.  ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ನೂರ್ನ್ ಸೃಷ್ಟಟ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚು ರಿಕ್ಕಯೆಂದಿದುಾ  

ಶಾರಿೀರಿಕ ಪ್ಾ ವೃತಿತ ಯು ಮೇಲೇಳದಂತ್ ಅದನುನ  ನಿಯಂರ್ಾ ಣದಲಿ್ಲರಿಸಿ, ನಂಬಿಗಸತ ರಾಗಿದುಾ  ನ್ಮಮ  ಈ 

ಒಳೆಳ ಯ ಹೀರಾಟವನುನ  ಮುೆಂದುವರಿಸಿ, ನ್ಮಮ  ಮುೆಂದಿಟ್ಟಟ ರುವ ಬಹುಮಾನ್ವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗೀಣ.  ಈ ಯುದಧ  ಅೆಂದರೆ, ನ್ಮಮ  ನೂರ್ನ್ ಮನ್ಸಿಸ ಗೂ ಮತ್ತತ  ನ್ಮಮ  ಭೌತಿಕ 

ಶರಿೀರಕೂಾ  ಇರುವ ವಿರುದಧ ವಾದ ಹೀರಾಟ.  ಇದು ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಹೀರಾಟ.  ಏಕ್ಕೆಂದರೆ, ಅದು 

ಬಿದುಾಹೀಗಿರುವ ಮಾನ್ವ ಸವ ಭಾವ ಅೆಂದರೆ, ಪಾಪ್ ಮತ್ತತ  ಬಲ್ಹೀನ್ತ್ಯ ವಿರುದಧ ವಾದದ್ದಾ ಗಿದೆ.  ಇದೇ 

ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಹೀರಾಟವಾಗಿರುರ್ತ ದೆ.  ಅೆಂದರೆ, ಕ್ಕಾ ೈಸತ  ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ ನು ರ್ನ್ನ  ಇಡಿೀ 

ಜಿೀವನ್ದ ಉದಾ  ಮಾಡುವ ಹೀರಾಟವಾಗಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅಪೀಸತ ಲ್ನು, “ನಾವು ನೀಡುವವರಾಗಿ 

ನ್ಡೆಯದೆ ನಂಬುವವರಾಗಿಯೇ ನ್ಡೆಯುತ್ತ ೀವೆ”, ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ.  ಈ ನಂಬಿಕ್ಕಯು 

ಹೇಳುವದೇನೆÀ್ೆಂದರೆ, ಯುದಧ  ರ್ನ್ನ  ಶರಿೀರದ ಪ್ಾ ವೃತಿತ ಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವದ್ದಗಿದೆ ಮತ್ತತ  ನ್ಮಮ  

ನಂಬಿಕ್ಕಯನುನ  ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾ ನ್ದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೆಂಡು ಈ ಯುದಧ ವನುನ  ಆರ್ನ್ 

ಸಹಾಯವಿಲಿ್ದೆ ಮುೆಂದುವರಿಸಲು ಸ್ರಧಯ ವಾಗುವದಿಲಿ್ -Z ’03, 425 (ಖ 3272). 

*     *     * 
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 ಕ್ತಾ ಸತ  ಯೇಸು ನ್ಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯೆಂದ ಜ್ಞಾ ನ್ವೂ ನಿೀತಿ ಶುದಿಧ ೀಕರಣ ವಿರ್ೀಚನೆಗಳಿಗೆ 

ಕ್ಕರಣನಾದನು.     -1ಕರಿೆಂಥ 1:30 

 

 ಯಾವಾರ್ನು ನ್ಮಮ ನುನ  ವಿರ್ೀಚಿಸಿ ಅಥವಾ ರ್ನ್ನ ನುನ  ಯಜಾ ವನಾನ ಗಿ ಸಮಪ್ತಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  

ಕೆಂಡುಕೆಂಡನೀ ಆರ್ನೇ ನ್ಮಮ  ಪ್ಾ ವಾದಿ, ಬೀಧಕ, ಸುವಾತ್ತಯ ಜ್ಞಾ ನ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ  

ಬಿದುಾಹೀಗಿರುವ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತತ  ನ್ಮಮ  ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ರ್ದಲು 

ನ್ಮಮ ನುನ  ನಿೀತಿಯುರ್ರೆೆಂದು ನಿಣತಯಸಿ ನ್ಮಮ ನುನ  ಶುದಿಧ ೀಕರಿಸಿ ಅಥವಾ ನಾವು 

ಪ್ಾ ತಿಷ್ಠಠ ಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಮಮ  ರಾಜನಾಗಿ ನಂಬಿಗಸತ ರಾದ ನ್ಮಮ ನುನ  ಪಾಪ್ ಮತ್ತತ  

ಮರಣದ ವಶದಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ನ್ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಮಾ ಪ್ದವಿಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು “ದೇವರು 

ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ಮುಖೆಂರ್ರ ನ್ಮಮ ನುನ  ಸರ್ತ ವರಳಗಿೆಂದ ಎಬಿಬ ಸುವನು”.   

 “ಹಲಿೆಲೂಯ ಎೆಂಥಹ ವಿರ್ೀಚಕ!” 

 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರ್ನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಎಲಿ್ರನುನ  ರಕಿ್ತಸುವದಕ್ಕಾ  ಸಮಥತನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ-Z 

’03, 440 (ಖ 3279). 



*     *     * 
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 ಅಪೀಸತ ಲ್ರೂ ಪ್ಾ ವಾದಿಗಳೂ ಎೆಂಬ ಅಸಿತ ವಾರದ ಮೇಲೆ ನಿೀವು ಮಂದಿರೀಪಾದಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಟಟ ಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ದಿಾ ೀರಿ.  ಯೇಸುಕ್ತಾ ಸತ ನೇ ಮುಖಯ ವಾದ ಮೂಲೆಗಲು;್ ಲ್ ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ಡದ ಎಲಿಾ  ಭಾಗಗಳು 

ಒೆಂದಕಾ ೆಂದು ಹೆಂದಿಕ್ಕಯಾಗಿ ಕಟಟ ಡವು ವೃದಿಧಯಾಗುತಾತ  ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಶುದಧ  

ದೇವಾಲ್ಯವಾಗುರ್ತ ದೆ.  ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಸಹ ಪ್ವಿತಾಾ ರ್ಮ ನ್ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ 

ನಿವಾಸಸಿ್ರನ್ವಾಗುವದಕ್ಕಾ ಗಿ ನ್ಮಮ  ಸಂಗಡ ಕಟಟ ಲ್ಪ ಡುತಾತ  ಇದಿಾ ೀರಿ.       

-ಎಫೆಸ 2:20-22 

 

 ದಿನ್ ದಿನ್ವು ಉರುಳಿದಂತ್ ನ್ಮಗೂ ಮತ್ತತ  ದೇವಾಲ್ಯಕೂಾ  ಇರುವ ಮೂರು ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  

ಜ್ಞಾ ಪ್ಸಿಕಳೊಳ ೀಣ.  (1) ನಾವು ಜಿೀವವುಳಳ  ಕಲಿು ಗಳಾಗಿ ರ್ಯಾರಾಗುತಿತ ರುವ ಸಿಿ ತಿಯಲಿ್ಲದೆಾ ೀವೆ.  (2) ನಾವು 

ರಾಜವಂಶಸಿರಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ್ವನುನ  ಹತ್ತತ ಕೆಂಡು ಗುಡಾರದ ಸಿಿ ತಿಯೆಂದ 

ದೇವಾಲ್ಯದ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಹೀಗುತಿತ ದೆಾ ೀವೆ.  ಕ್ಕಲ್ವು ಸದಸಯ ರು ಈಗ್ದಗಲೇ ದೇವಾಲ್ಯದಳಗೆ 

ಪ್ಾ ವೇಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  ಇನೂನ  ಕ್ಕಲ್ವರು ಮಾಗತದಲಿ್ಲದ್ದಾ ರೆ.  (3) ಕರ್ತನ್ ಜನ್ರಾಗಿ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯೆಂದ 

ಗಾ ಹಸಲು, ದೈವ ಕೃಪ್ಯ ಹಸ ಹಾಡನುನ  ಹಾಡಲು ಈ ಸಮಯವು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.  ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ನಾವು ನಿೀತಿ, ನಾಯ ಯ ಮತ್ತತ  ಪ್ಾ ೀತಿಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿದ ಸರ್ಯ ವೇದದ ಹಾಡನುನ  ಹಾಡೊೀಣ.  ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು 

ಅೆಂಶಗಳಲಿೂ  ನಂಬಿಗಸತ ರಾಗಿ ನ್ಮಮ  ನ್ಮಮ  ಭಾಗಕ್ಕಾ  ಬಂದಿರುವ ಕ್ಕಯತವನುನ  ಪೂಣತಗಳಿಸೀಣ.  

ನ್ಮಮ  ಪ್ಾ ಯಾಣವು ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮುಗಿದು ದೇವಾಲ್ಯವು ಕರ್ತನ್ ಮಹಮೆಯೆಂದ 

ಆವರಿಸಲ್ಪ ಡುವದು-Z ’03, 443 (ಖ 3282). 

*     *     * 

  

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 27 

 

 ನಿನ್ನ  ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನ್ನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿ್ತ ಸಬಾರದು.  -ಮತಾತ ಯ 4:7 

 

 ಕರ್ತನ್ ಜನ್ರನುನ  ಶೀಧನೆಗಳು ತ್ೆಂದರೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುರ್ತ ವೆ.  ಕರ್ತನ್ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಆಶು ಯತಕರವಾದ ಕೃರ್ಯ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವಂತ್ ಸಲ್ಹೆಗಳನುನ  ಕಡುರ್ತ ವೆ ಮತ್ತತ  ತಾವು  ಪ್ರಲೀಕದ 

ಆತಿಮ ೀಯರು ಎೆಂಬುದನುನ  ರ್ಮಗೂ ಮತ್ತತ  ಇರ್ರರಿಗೂ ರುಜುಪ್ಡಿಸುವಂತ್ ಈ ಶೀಧನೆಗಳು 

ಮರುಳುಮಾಡುರ್ತ ವೆ.  ತಂದೆಯು ನಾವು ಕಲ್ಲಯಬೇಕ್ಕದದಾ ನುನ   ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ನೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕಲ್ಲಯುವ 

ಪಾಠವೇನೆೆಂದರೆ, ಆರ್ನು ನ್ಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಕ್ಕಲ್ಸವು, ನಾವು ಲೀಕವನುನ  ಒಪ್ಪ ಸುವದಕ್ಕಾ ಗಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ದೇವರು ನ್ಮಗೆ ಒಲ್ವು ತ್ೀರಿಸುತಿತ ರುವನು ಎೆಂದ್ದಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  

ಮಹರ್ವ ವುಳಳ ವರು ಎೆಂಬುದ್ದಗಲ್ಲ ಅಲಿ್ .  ನಾವು ದಿೀನ್ತ್ಯೆಂದ, ಸೌಮಯ ತ್ಯೆಂದ, ಸಕ್ಕರಣವಾಗಿ ಮತ್ತತ  



ಸಮಯ ಸಂದಭತಗಳು ಅನುಕೂಲ್ವಿದ್ದಾ ಗ ದೇವರು ನ್ಮಮ ನುನ  ಕರ್ತ ಲೆಯಳಗಿೆಂದ ಕರೆದು ರ್ನ್ನ  

ಆಶು ಯತಕರವಾದ ಗುಣ್ಣತಿಶಯಗಳನುನ  ನ್ಮಗೆ ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸಿರುವದನುನ  ಇರ್ರರ ಮುೆಂದೆ ಈ ಬಳಕು 

ಪ್ಾ ಕ್ಕಶಿಸುವಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಧ್ಬಬ ರ್ವಾದ ಕ್ಕಲ್ಸಗ್ದರರಾಗಬೇಕ್ಕೆಂಬ ಅಪೇಕಿ್ಕಯೆಂದ ನಾವು ಸರ್ಯ ದ 

ಸೇವಕರಾಗಿ ಸ್ರಧಾರಣ ಸೇವಕ ಸಿ್ರನ್ದಲಿ್ಲದುಾ  ಅದನುನ  ಪ್ಾ ಕಟ್ಟಸುವವರಾಗಬೇಕು-Z ’04, 9 (ಖ 3296). 

*     *     * 

  

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 28 

 

 ನಿಮಮ  ವಿರೀಧಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನ್ನು ಗಜಿತಸುವ ಸಿೆಂಹದೀಪಾದಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾರನುನ  ನುೆಂಗಲ್ಲ 

ಎೆಂದು ಹುಡುಕುತಾತ  ತಿರುಗುತಾತ ನೆ.  ನಿೀವು ನಂಬಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಧೃಢವಾಗಿದುಾ  ಅವನ್ನುನ  ಎದುರಿಸಿರಿ.  

     -1ಪೇರ್ಾ  5:8,9 

 

 ಸೈತಾನ್ನು ನ್ಮಮ ನುನ  ವಿರೀಧಸುತಾತ ನೆೆಂಬುವ ಯೀಚನೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಬರಿ ರಕತ  

ಮಾೆಂಸದಿೆಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶÀರಿೀರದ ಮೇಲೆ ಹೀರಾಡುವವರಲಿ್ದೆ ರಾಜರ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, 

ಅಧಕ್ಕರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಆಕ್ಕಶ ಮಂಡಲ್ದಲಿ್ಲರುವ ದುರಾರ್ಮ  ಸೇನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 

ಹೀರಾಡುತಿತ ದೆಾ ೀವೆೆಂಬುದನುನ  ನೆನ್ಸಿಕೆಂಡರೆ ಅದು ನ್ಮಮ ಲಿ್ಲ  ಭಯವನುನ  ಹುಟ್ಟಟ ಸುರ್ತ ದೆ.  ಆದರೆ, 

ನಾವು ಇದನುನ  ಅಸ್ರಧಯ ವೆೆಂದೆಣಿಸದೆ ನ್ಮಗೆ ಸ್ರಧಯ ವೆೆಂಬುದ್ದಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕ್ಕದರೆ, ನ್ಮಮ  ಕಣೆಿ ಗೆ ಕ್ಕಣದ 

ಇರ್ರೆ ಶಕ್ತತ ಗಳು ನ್ಮಮ  ಸಹಾಯಕ್ಕಾ  ಬಂದು ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎದುರಿಸಲು 

ಸ್ರಧಯ ವಾಗುರ್ತ ದೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ನಾವು ಸ್ರಧಸುತ್ತ ೀವೆ ಎೆಂಬ ನಿಣತಯವನುನ  ಕೈಕೆಂಡು ಕರ್ತನ್ 

ಕ್ಕಯತದಲಿ್ಲಯೂ, ಆರ್ನ್ ಚಿರ್ತ ವನುನ  ನೆರವೇರಿಸುವ ನಿಲುವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವ ಕ್ಷಣದಿೆಂದ ನಾವು 

ಕರ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಬಲ್ಶಾಲ್ಲಗಳಾಗುತ್ತ ೀವೆ.  ನ್ಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲಿುವವನು ಎಲಿ್ರಿಗಿೆಂರ್ ಅತಿ 

ಮಹಾಬಲ್ಲಷ್ಠ ನು.  ‘ನಾವು ಸ್ರಧಸುತ್ತ ೀವೆ’ ಎೆಂಬ ನಿಣತಯವನುನ  ನಿರಾಕರಿಸುವದ್ದದರೆ ಶೀಧನೆಯು 

ಹೆಚ್ಚು ಗುರ್ತ ದೆ-Z ’04, 11; ’00, 32 (ಖ 3300, 2565). 

*     *     * 

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 29 

 

 ಅಹಂಕ್ಕರಿಗಳೆಲಿಾ  ಯೆಹೀವನಿಗೆ ಅಸಹಯ ;  

 ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿರ್ ...................    -ಜ್ಞಾ ನೀಕ್ತತ  16:5 

 ಕ್ಕಾ ೈಸತ ನಾದವನಿಗೆ ಪ್ರಿೀಕಿ್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಠಿಣವಾದದುಾ  ಯಾವುದೆೆಂದರೆ ಪಾಾ ಪಂಚಿಕತ್ಯ ಪ್ಾ ೀತಿಯನುನ  

ಅಹಂಕ್ಕರವೆೆಂಬ ನಾಯಕರ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಜಯಗಳಿಸುವದ್ದಗಿದೆ.  ಪಾಾ ಪಂಚಿಕ ಅಹಂಕ್ಕರವು ದೇವರಲಿ್ಲನ್ 

ನಂಬಿಕ್ಕಯನುನ  ಮತ್ತತ  ವಿಧೇಯರ್ವ ವನುನ  ವಿರೀಧಸುರ್ತ ದೆ.  ಯಾರು ದೇವರಲಿ್ಲ  ಯಥಾಥತವಾದ 

ವಿಶಾವ ಸವಿಟ್ಟಟ ರುವರೀ ಮತ್ತತ  ಧೈಯತವುಳಳ ವರಾಗಿರುವರೀ ಅೆಂಥÀಹವರು ಅಹಂಕ್ಕರವೆೆಂಬ 

ರಾಕ್ಷಸನ್ನುನ  ಜಯಸಬಹುದು.  ಇದಲಿ್ದೆ ಈ ಜಯವನುನ  ಪೂಣತವಾಗಿ ಸ್ರಧಸುವದು ಬಹು ಅವಶಯ .  

ಅಹಂಕ್ಕರವನುನ  ಸಂಪೂಣತವಾಗಿ ತ್ತಳಿದುಹಾಕಬೇಕು.  ಅದು ಇನೆನ ೆಂದಿಗೂ ರ್ಲೆ ಎತಿತ  ನ್ಮಮ ನುನ  



ನಾಶಪ್ಡಿಸದಂತ್ ಅದನುನ  ನಾವು ನಾಶಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಇದು ಒೆಂದು ವೈಯಕ್ತತ ಕ ಹೀರಾಟ.  ಈ 

ರಾಕ್ಷಸನ್ನುನ  ನಾಶಪ್ಡಿಸಲು ಯೀಗಯ ವಾದ ಆಯುಧವು ತ್ರೆಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಒೆಂದು ‘ಸ್ರಣೆ ಕಲಿು ’ 

-  ಅೆಂದರೆ ಕರ್ತನ್ ಸಂದೇಶ; ಕರ್ತನಿಗೆ ಯಾವದು ಮೆಚಿು ಕ್ಕಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಆರ್ನ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದು ಸರಿಕ್ಕಣುರ್ತ ದೆ ಎೆಂಬುದನುನ  ಈ ಸಂದೇಶ ಸೂಚಿಸುರ್ತ ದೆ.  ಅಲಿ್ದೆ, ಕರ್ತನು ಭರವಸೆ ಕಡುವ 

ಮಾತ್ತ ಏನೆೆಂದರೆ, “ರ್ನ್ನ ನುನ  ರ್ಗೆಿ ಸಿಕಳುಳ ವ ಪ್ಾ ತಿಯಬಬ ನು ಹೆಚಿು ಸಲ್ಪ ಡುವನು.  ರ್ನ್ನ ನುನ  

ಹೆಚಿು ಸಿಕಳುಳ ವವನು ರ್ಗೆಿ ಸಲ್ಪ ಡುವನು”, ಎೆಂಬುದೇ ಒಬಬ  ಕವಿ ಹೇಳಿರುವಂತ್ - 

 ಎಲಿ್ಲ  ಜಂಬಕಚಿು ಕಳುಳ ವದು ಅೆಂರ್ಯ ವಾಗುರ್ತ ದೀ 

 ಅಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ಪಾಾ ರಂಭವಾಗುವದು-Z ’03, 329 (ಖ 3230). 

*     *     * 

  

ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ - 30 

 

 ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ಪ್ಾ ೀತಿಯು ನ್ಮಗೆ ಒತಾತ ಯ ಮಾಡುರ್ತ ದೆ.   -2ಕರಿೆಂಥ 5:14 

 ಪ್ಾ ೀತಿಯನೆನ ೀ ವಣಿತಸಲು ಅಸ್ರಧಯ ವೆೆಂದು ತ್ೀರುರ್ತ ದೆ.  ಅದರ ನ್ಡವಳಿಕ್ಕಯನುನ  

ವಣಿತಸುವದನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ ಹೆಚಿು ನ್ದನುನ  ಮಾಡಲು ಸ್ರಧಯ ವಿಲಿ್ .  ಪ್ಾ ೀತಿಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ  

ಹೆಂದಿರುವವನು ಅದನುನ  ಮೆಚು ಲು ಸ್ರಧಯ ವೇ ಹರತ್ತ ವಣಿತಸಲು ಸ್ರಧಯ ವಿಲಿ್ .  ಅದು ದೇವರದು 

ಮತ್ತತ  ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ‘ದೈವ ಸವ ರೂಪ್’, ಅದು ನ್ಮಮ  ನಾಲ್ಲಗೆಯಲಿ್ಲದೆ, ನ್ಮಮ  ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತತ  

ನ್ಮಮ  ಯೀಚನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಂಥದುಾ .  ಇದು ನ್ಮಮ  ಎಲಿಾ  ಮಾನ್ವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ  

ಅಧೀನ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಇಷ್ಠ ಪ್ಡುರ್ತ ದೆ.  ಕ್ತಾ ಸತ ನ್ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ನ್ ವಿದ್ದಯ ಥಿತಗಳಾಗಿ, ಆರ್ನ್ 

ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುವವರಾಗಿದೆಾ ೀವೆ.  ಆರ್ನು ಪ್ಾ ತಿದಿನ್ವೂ ಬೀಧಸುವ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ  ಪಾಠವನುನ  ದೇವರಿೆಂದ 

ಕರೆಯುಲ್ಪ ಟ್ಟಟ ರುವ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಕಲ್ಲತ್ತ ಮತ್ತತ  ಆರ್ನಿಗೆ ಹೆಂದಿಕೆಂಡಿರುವ ಎಲಿಾ  ವಿಧವಾದ 

ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ  ಗುಣಗಳನುನ  ಕಲ್ಲತ್ತ ದೇವರಿಟ್ಟಟ ರುವ ಬಹುಮಾನ್ದ ಗುರಿಯನುನ  ರ್ಲುಪ್ಬೇಕ್ಕದರೆ ನಾವು 

ಕಲ್ಲಯಬೇಕ್ಕದ ಮಹಾ ಪಾಠ ಪ್ಾ ೀತಿಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ಾ ೀತಿಯು ಪ್ಾ ತಿನಿರ್ಯ ವೂ ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತ್ತಗಳು, 

ನ್ಮಮ  ಯೀಚನೆಗಳೂ, ರ್ರ್ವ ಗಳೂ ಹಾಗೂ ನ್ಮಮ  ಎಲಿಾ  ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ರ್ನ್ನ  ಅಧೀನ್ಕ್ಕಾ  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ನ್ಮಮ ನುನ  ಹಡಿರ್ದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವದು.  ಒಬಬ  ಕವಿ ಹೇಳಿದಂತ್, “ಪ್ಾ ೀತಿಯ ಎಲಿಾ  ಛಾಯೆ 

ಬಳಕ್ಕಗಿದೆ; ಆದುದರಿೆಂದ, ಪ್ಾ ತಿಯೆಂದು ಅನುಗಾ ಹ ಪ್ಾ ೀತಿಯಾಗಿದೆ”-Z ’03, 55, 58 (ಖ 3150). 

*     *     * 

 


